Jive
Fietsenrek met voorvorkondersteuning
Voldoet aan de kwaliteitsnormen van Fietsparkeur

JAN KUIPERS
Type: Jive

NUNSPEET

Specificaties
Productomschrijving Jive

■■

Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.

Praktisch en fietsvriendelijk parkeersysteem. De fiets

■■

Voorvorkhouders voorzien van pvc hulzen.

staat stabiel door ondersteuning van de voorvork.
Door toepassing van pvc beschermhulzen wordt

Opties

de voorvork niet beschadigd. Zonder optionele

■■

Hart op hart maat 40 cm.

aanbindvoorzieningen voldoet het rek aan de eisen van

■■

Enkel- of dubbelzijdig.

FietsParKeur voor afgesloten ruimten.

■■

Doorlopende aanbindvoorziening.

■■

Aanbindpaal.

■■

Frame van gezet plaatstaal, dikte 3 mm, om ophoping

Technische informatie
■■

Hart op hart maat 37,5 cm.

■■

Lengte enkelzijdig rek: aantal plaatsen x 37,5 cm.

■■

Poedercoating in elke gewenste RAL kleur.

Benodigde ruimte: lengte rek + 37,5 cm.

■■

Bevestigingsankers t.b.v. straatverankering.

Lengte dubbelzijdig rek: aantal plaatsen x 18,75 cm.

■■

Fundatie: betonblokken.

■■

van zwerfvuil tegen te gaan.

Benodigde ruimte: lengte rek + 56,25 cm.
■■

Plaatsing fietsen hoog-laag.

■■

Voorvorkhouder van stalen buis Ø 22 x 2,9 mm
op frame van hoekprofiel

35 x 35 x 3,5 mm.
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Enkelzijdig
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Dubbelzijdig

Aanbindvoorzieningen

Aanbindpaal

De Jive kan worden voorzien van een aanbindvoor

■■

Buis Ø 42,4 x 3,25 mm met een aanbindbeugel van
massief rondstaal Ø 16 mm.

ziening, zodat fietsen met elk type kabel-, beugel- of
kettingslot aan het rek bevestigd kunnen worden.

■■

Thermisch verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

De Jive met aanbindvoorziening voldoet aan de eisen

■■

Optioneel gepoedercoat in elke gewenste RAL kleur.

van FietsParKeur in de openbare ruimten.

■■

Ook achteraf aan te brengen.

■■

Hoogte bovenzijde aanbindbeugel 83 cm.

■■

Standaard aanbindoog vervalt.

■■

Geschikt voor enkelzijdig rek.

Er is keuze uit 2 verschillende aanbindvoorzieningen:
Doorlopende aanbindvoorziening
■■

Volledig in het rek geïntegreerd.

■■

Voorvorkhouders onderling verbonden met massief
rondstaal Ø 16 mm.

■■

Hoogte bovenzijde aanbindvoorziening 83 cm.

■■

Standaard aanbindoog vervalt.

■■

Geschikt voor enkel- en dubbelzijdig rek.
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Enkelzijdig met doorlopende aanbindvoorziening

188

Enkelzijdig met aanbindpaal

Eenvoudig schoonhouden
Door te kiezen voor een frame van gezet plaatstaal
i.p.v. de standaard hoekprofielen wordt ophoping
van zwerfvuil tegengegaan.
Het vuil dat wel achterblijft is door de vorm van het
profiel eenvoudig te verwijderen.

Jan Kuipers Nunspeet is aangesloten bij:

Jan Kuipers Nunspeet
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Vereniging straatmeubilair

Vereniging van leveranciers
voor fietsparkeersystemen

